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Woord vooraf
De opzet van dit reisverhaal is een beknopt overzicht te geven van hoe wij
onze reis hebben gemaakt, “Grand Tour of the West” of de grote
klassieker van West-USA, de reis die je moet maken als eerste
kennismaking, zonder echter te veel te willen ingaan op te veel details.
Focus ligt op de reisweg, wat er niet mag gemist worden en waar men goed
kan eten en drinken.
Het draaiboek zelf is gebaseerd op volgend materiaal:







Guide Du Routard Amérique du Nord (nu niet meer herdrukt spijtig
genoeg)
Microsft Mappoint USA voor het uitstippelen van de reisweg
De onuitputbare informatie van het internet met de nadruk op deze
van de www.nps.gov en de specifieke sites van de NP’s
Azura als reisoperator die de moeite deed onze “à la carte” reisweg
te vervolledigen met overnachtingen
Lannoo gids US West
Vele winteravonden om het uiteindelijke parcours vast te leggen en
veel geduld van Azura om de reisplannen aan te passen

DAG 1: 8 Juli {Zondag} Brussel  San Francisco
Zoals iedere reis begint de onvermijdelijke vliegtuig met de nodige uren
vliegreis. Dit maal gaat het via Londen naar San Francisco waar we in de
vroege avond aankomen om de huurwagen op te halen en naar de Holiday
Inn nabij het Civic Center te reiden. Het is een indrukwekkende start,
vooral dan voor de kinderen om San Francisco te benaderen met het zicht
op zijn fantastische Skyline.
Doodmoe vallen de dames op bed maar Bert en ikzelf trekken nog even
langs de Eight Street om de Amerikaanse atmosfeer op te snuiven. Niet
veel later vallen we allen in slaap.

DAG 2: 9 Juli {Maandag} San Francisco
Gezien San Francisco geen onbekende stad voor mij is had ik op voorhand
een volledige tocht te voet uitgestippeld doorheen de stad; reken maar
een ganse en goed gevulde dag om het af te stappen.
Eerst gaan we van het Civic Center Eight SOMA (South Market) langs het
Curran Theater, Geary Theater naar Union Square. Van daar langs de
Notre-Dames des Victoires naar China Town.
Vanaf de hoek Bush Street en Grant Avenue, bij de Gateway Arch, duiken
China Town in om langs St. Mary Square met zijn oude gelijknamige kerk
naar de Canton Bazar te gaan. Even omlopen naar de Nam Kue School en
een kijkje nemen in de Eastern Bakery, de oudste Chinees-Amerikaanse
bakkerij, om dan naar het Josua Norton huis te gaan. Nu richting
Portsmouth Square tot aan de Tin Hou tempel om China Town te verlaten
in Stockton Street.
Van China komen we nu door Italian Town om af te zakken naar de
Transamerica Pyramid en langs de Colombus Avenue met gelijknamige
toren, langs de Italiaanse buurt tot aan Washington Square, het oudste
park van de stad met de St. Peter en Paul kerk ook “Church of the
Fisherman” genoemd.
Nu bergop naar Telegraph Hill Park met zijn beroemde Coit Tower.
Vandaar de “Filbert Steps” afdalen langs zeer mooie Victoriaanse
“Cottages” tot bij de fabrieken van Jeans “Levi Strauss & Co” op de Levi
Strauss Plaza.
Iets verder afzakken naar de San Francisco Bay en dan de Piers op en af
lopen met natuurlijk “Pier 39” als hoogtepunt. We lopen langs de “USS
Pampanito”, de onderzeeër uit de tweede Wereld Oorlog maar het oogt
stilaan middaguur en de maag begint verzet te steken zodat we op de
Fisherman’s Wharf ons te goed doen aan een uitstekend krab gerecht;
een niet te missen stop.

Na de lunch gaan we een boottocht maken op de Bay die ons langs de alom
bekende Golden Gate brug brengt en de oude gevangenis op het eiland.
Na de boottocht gaat het richting “The Cannery” de vroegere perzikenfabriek van Del Monte maar nu mooi gerestaureerd met overal eet- en
drinkhuizen met de focus op “Chocolate” nabij de Ghirardelli Square,
Ghirardelli de stichter van de majestueuze chocolade fabriek.
Iets verder komen aan de Turn Around van de beroemde Cable Car.
Nu trekken we terug stad inwaarts langs Lombard Street, die we even af
en op gaan, over Russian Hill en Hob Hill tot aan SOMA.
Een serieuze tocht zit er nu op maar we hebben met volle teugen kunnen
genieten van al de verschillende atmosferen van de stad.
’s Avond’s trekken we naar een Italiaan restaurantje dat de Guide Du
Routard ons aanraadt naar gewoonte.

DAG 3: 10 Juli {Dinsdag} San Francisco
Vandaag nemen we de wagen richting Sausolito met natuurlijk de nodige
stops bij de Golden Gate brug, een bezoek aan het oude fort met zijn
prachtig zicht op de Skyline van San Francisco. Mensen wat kan het koud
zijn met al die wind en natuurlijk waren we daar niet op voorzien; niet voor
niets dat er overal venters waren met truien! We rijden nog even het
kleine nationaal park door tot we aan de Stille Oceaan komen en een kleine
wandeling maken vergezeld door pelikanen.
Daarna dalen naar Sausolito vanwaar we een nieuw beeld krijgen of San
Francisco.
We keren terug richting San Francisco en gaan even langs de US1 Coast
Highway richting Esplanade Great Highway. Een korte stop aan de oceaan
wordt het gezien het gure weer. Terug in de city bezoeken we nog de
Alamo square met zijn Victoriaanse huizen.
’s Avond’s gaan we in een Chinees restaurant nabij het hotel lekker verder
genieten.

DAG 4: 11 Juli {Woensdag} San Francisco  Sacramento 
Lake Tahoe [390 km]
We verlaten San Francisco over de andere brug richting Sacramento,
hoofstad van Californië.
Het bezoek van Sacramento brengt ons terug in het oude Amerika: houten
huizen, Saloons ... Het centrum is heropgebouwd in deze stijl en straalt
een aangenaam karakter uit.

Na Scramento trekken we richting Lake Tahoe, we verlaten California en
komen in Nevada, waar we onze intrek nemen in de Quality Inns and
Suites.
Een late namiddagwandeling brengt ons langs het meer waar we de
“Paddlewheeler” zien aanmeren. We kunnen echter niet verder langs het
meer wandelen gezien het meeste gedeelte privé is.
Na een avondmaal in een Italiaans restaurant wandelen we nog even langs
de waterkant om de zonsondergang te bewonderen.

DAG 5: 12 Juli {Donderdag} Lake Tahoe  Yosemite NP 
Oakhurst [400 km]
Vanuit Tahoe volgen we de US 395 die ons terug in California zal brengen
met als eerste bezienswaardigheid de meren van Lee Vining met hun
bizarre kalkformaties.
Na Lee Vening trekken we langs Highway 120 het Yosemite NP is over de
“Tioga Pass” (3,031 meter hoog) naar het Tuolumne Meadows Visitor
Center. We nemen de “Golden Eagle Pass” die ons toegang zal geven tot al
de andere parken die we zullen aandoen.
Nu gaan we het park door op de Tioga Road langs Tuolumne River met
prachtige vergezichten op de Fairview Dome, het Tenaya Lake, de Half
Dome vanuit het Olmsted Point. We maken een middagpauze nabij White
Wolf en rijden dan verder langs Mount Hoffman en Mount Clarom de
wagen stil te zetten nabij de El Capitan. Daarna verder naar Yosemite
Village.
Nu even de benen strekken en de trail op langs de Lower Falls en naar
Mirror Lake vanwaar we een prachtig zicht hebben op de Half Dome, nu
van beneden uit.
De tijd gaat veel te vlug, men zou hier moeten kunnen blijven overnachten
om dan nog naar Glacier Point te gaan, een trail van 4 mile.
We verlaten Yosemite bij zonsondergang en een geforceerde stop gezien
een Tarantulla de weg over stak, om naar de Ramada Inn te gaan te
Oakhurst.

DAG 6: 13 Juli {Vrijdag} Oakhurst  Sequoia NP  Visalia
[272 km]
Vandaag staat er wandelen op het programma. Eerst trekken we langs
Fresno naar Kings Canyoun NP. In het Visitor Center informeren we naar
mogelijk trails (de map kost 1$) en we trekken te voet de “General Grant

Tree Area” door; een heel indrukwekkend spektakel. Zoals gebruikelijk is
het een zeer goed aangeduide trail die ons langs al de machtige bomen
brengt.
Terug even de wagen in tot aan het Visitor Center van Sequoia National
Park, opnieuw informeren bij de rangers en er wordt ons een mooie hike
van een 7 tal kilometer voorgesteld die vertrekt achter Tunnel Log bij de
Crescent Meadow (Trail Map 2$).
’s Avonds rijden we door naar Visalia waar we onze intrek maken in de
Holiday Inn.

DAG 7: 14 Juli {Zaterdag} Visalia  Death Valley [576 km]
De rit brengt ons vandaag over Bakersfield, Majove naar Ridgecrest; hier
even pauzeren voor de lunch en dan richting Death Valley.
We opteren voor de oude invalsweg, zeg maar een piste, die ons door
Wildrose Canyon op de Emigrant Canyon Road naar Stovepipe Wells
brengt waar we een eerste stop in te lassen. De temperatuur is
beduidend gestegen en we zitten midden in Death Valley nu. Via Hells
Gate en Sand Dunes bereiken we Furnace Creek bij valavond.

DAG 8: 15 Juli {Zondag} Death Valley  Las Vegas
De enige manier om Death Valley te bezoeken is voor de zon op is, dus wij
op pad rond 4 uur. Veel slapen zat er toch niet in gezien de luidruchtige
Airco.
We rijden via Mushroom Rock naar de Devils Golf Course. Vandaar naar
Badwater (-86 m beneden zeespiegel) om toch een hike te wagen naar
Natural Bridge. Hier zien we de zon opkomen boven de Cottonwood
Mountains en wie zon zegt, zegt in één teug hitte ! Bert krijgt het even
moeilijk gezien we nog geen ontbijt hadden staat zijn wijzertje in het
rood.
Na de Artist Drive en Artist Palette keren we terug naar Furnace Creek
voor een uitgebreid ontbijt.
De geplande tocht naar Dantes View kan niet doorgaan, weg gesloten, dus
gaan we langs Zabriskie Point naar de Death Valley Junction en langs
Lathrop Wells richting Las Vegas in Nevada.
Alvorens Las Vagas aan te doen lassen we een stop in te Bonnie Springs,
een attractie voor jong en oud. Deze nederzetting leeft van
theateropvoeringen uit de oude doos, ophanging, overvallen, noem het
maar.

Nu de eindbestemming van de dag: Las Vegas waar we onze intrek nemen
in Howard Johnson, net over de I15 maar op enkele minuten wandelen van
de Strip.
Auto op stal en te voet de Strip opwandelen langs de beroemde HotelCasino’s als NewYork-NewYork, MGM-Grand, Bellagio, Paris, Caesars
Palace, Treasure Island, The Venetian tot Circus-Circus. Overal valt er
wat te beleven zij het binnen als buiten.
Eten in Las Vegas is geen probleem; ieder hotel biedt voor weinig geld een
all-in menu aan en vandaag gaan we in Flamingo onze maag plezier doen.
Met al de glimmer en schitter van de nacht keren naar ons hotel terug.

DAG 9: 16 Juli {Maandag} Las Vegas [90 km]
Ons doel vandaag is Red Rock Canyon en Hoover Dam. Een brede
autostrade leidt over US Highway 93 ons 45 kilometer uit Las Vegas
richting Hoover Dam.
Na een filmvoorstelling over de bouw van de dam brengt een geleid bezoek
ons langs de grote hydrolische installaties tot helemaal beneden aan de
Colorado River.
’s Middags lunchen we in Boulder City, de oude woonplaats van de
dambouwvakkers.
Nu even uitblazen aan het meer nabij Red Rock Canyon maar het blijft bij
even gezien de hitte.
In de late namiddag en voor de rest van de avond slenteren we rond op de
Strip tot we doodop neervallen in Howard Johnson.

DAG 10: 17 Juli {Dinsdag} Las Vegas  Zion NP  Bryce
Canyon NP  Tropic [424 km]
We verlaten Las Vegas richting Noord-Oosten; even doorkruisen we een
hoekje Arizona om dan in Utah bij Zion Canyon NP de auto op stal te
zetten en de Parkshuttle te nemen die ons in het park zal leiden. Dit hopon hop-off is praktisch en laat ons toe de hoogtepunten van het park zoals
Court of Patriarchs, The Grotto, Weeping Rock, Big Bend en op het verste
punt de Temple of Sinawava te bezichtigen.
We trekken verder langs de tunel onder de Mount Carmel, Checkerboard
Mesa tot aan Mt. Carmel Junction. Hier gaat het Noordwaards op de 89
tot voor Panguitch waar we via de 12 naar Bryce Canyon gaan waar we bij
zonsondergang aankomen.
Hier bezoeken we Sunset Point om een eerste beeld in ons op te nemen
van de pracht.

Onze overnachting gaat door in Tropic waar we in een lodge slapen na een
avondmaal in Cowboy stijl en bijhorende muziek en attractie.

DAG 11: 18 Juli {Woensdag} Tropic  Bryce Canyon NP 
Moab [432 km]
’s Morgens trekken we terug naar Bryce Canyon, nu eerst Sunrise Point en
dan een hike doorheen het gebied langs de Fairyland Trail naar de Navajo
Loop. Dit is een must gezien je dan midden tussen de geërodeerde rotsen
komt.
De wagen brengt ons nu verder langs de Grand Staircase Escalante en
Capitol Reef NP. Het is echter enkel er doorrijden, dit gebied is een doel
voor een andere reis op zichzelf. Toch even de tijd nemen om de
rotstekeningen van de indianen te bewonderen en dan richting I70 om
even later Zuidwaarts naar Moab te trekken. Moab staat, naast Arches
NP bekend om zijn brouwerijen, dus ’s avond’s eten in de Moab-Brewery
en genieten van hun vers gebrouwen 8 soorten bier.

DAG 12: 19 Juli {Donderdag} Moab Arches NP
Vandaag staat helemaal in het teken van Arches NP.
Na de vaste stop in het Visitor Center trekken we eerst naar Balanced
Rock en dan neer Windows. Hier volgen we een trail die ons langs North
en South Window brengt met eindbestemming Double Arch.
We keren terug via Balanced Rock om dan dieper in het park te gaan tot
Devils Garden Trailhead: nu staat de Devils Trail op het programma. Dit
pad brengt ons langs Landscape Arch helemaal tot aan Double O Arch; de
terugweg gaat langs Private Arch over een ‘primitive trail’ om dan terug te
keren naar Pine Tree Arch en Tunnel Arch. Al het water is nu bijna
opgedronken en we kunnen ons bij het trailhead te goed doen aan de
aldaar zijnde bron. In totaal een 9.5 km in een hitte van jewelste.
We keren terug met een blik op Delicate Arch vanuit het Delicate Arch
Viewpoint; er is geen tijd meer om vanuit Wolfe Ranch naar Delicate Arch
zelf te gaan (dit moet je ’s morgen’s doen vanwege de hitte overdag).
We keren ’s avond’s terug naar Moab om nogmaals te gaan genieten van
het lekkere bier en een goed maal.
Hier zou men minstens twee dagen moeten blijven !

DAG 13: 20 Juli {Vrijdag} Moab  Mese Verde NP  Durango
[256 km]
Van Utah rijden we naar Colorado met een eerste doel het Meza Verde NP
iets na Cortez. In het Far View Visitor Center staan we voor de keuze
tussen twee auto-trails en we opteren voor de Westelijke. Na het bezoek
aan het museum en het Spruce Tree House, gaan we met auto langs het
Early Pithouse, Suare Tower House, Pueblo ruines met wat verder een
prachtig zicht op de andere kant van de vallei (de andere auto tocht) met
Cliff Palace (enkel goed te zien van hieruit). We beëindigen met Oak Tree
House onze rondrit.
In de late namiddag rijden we door naar Durango.

DAG 14: 21 Juli {Zaterdag} Durango  Kayenta  Monument
Valley NP  Kayenta [264 km]
We doorkruisen nu verder Colorado Zuidwaards tot we in New Mexico
komen bij Riverside. Het landschap wordt zeer desolaat en woest. Bij
Farmington nemen we de US-64 Westwaarts langs Shiprock en Beclabito.
De weg is wijd in de open vlakte met een bochtje alle 50 kilometer en dan
weer rechtop-rechtaan. Nog voor het middaguur rijden we Arizona terug
binnen en gaan naar het Vierlandenpunt (Arizona, Utah, Colorado en New
Mexico); een toeristische trekpleister zonder enige interesse op zichzelf
buiten wat indianen die er hun ‘prullen’ proberen aan de man te brengen.
Na een ‘American Lunch’ ergens op de US160 bereiken we Kayenta. Hier
nemen we richting Monument Valley. We verwachtten ons aan de nu reeds
gebruikelijke Visitor Center en meer dan overvloedige aanwijzers met als
gevolg dat we de site gewoonweg voorbij rijden, terug in Utah komen en
stoppen bij Mexican Hat; zeker een geluk met een ongeluk. Hier staan
nog de resten van olieontginnings materiaal.
Op onze stappen terugkerend krijgen we nu ‘het’ beeld op Monument
Valley en rijden we kleine modderige zijweg in die ons naar het park zelf
brengt. Nu ja, dit is geen NP maar een State Park en noemt Navajo Tribal
Park naar de aldaar wonende Navajo indianen. In het Visitor Center zien
we dat er een Self-Guided Tour is dus allen daar heen. Deze piste leidt
ons langs Elephant Butte, John Ford’s Point, Camel Butte, Totem Pole,
Artist Point enz.
’s Avond’s keren we terug naar Kayenta waar we in de Best Western onze
intrek nemen en, dank zij de Guide Du Routard, een leuk Mexicaans
restaurantje weten te vinden.

DAG 15: 22 Juli {Zondag} Kayenta  Page [160 km]
Een korte rit voor een zondag maar niet minder indrukwekkend. Eerst
houden halt bij het Navajo National Monument met zijn Ancentral Pueblo.
Daarna gaat het richting Lake Powel; we zijn te laat om een bezoek te
kunnen brengen aan de Altelope Canyon {hou dit in de gaten want deze is
enkel te bezichtigen tussen 1100 en 1300 wegens de lichtinval}. Na een
luch aan het Lake Powel (het was zondag dus heel veel beweging op het
meer) gaan we naar het Glen Canyon National Recreation Area om de
Horseshoe op te zoeken, even Zuid op de US89 aan Mile 545. Een mooie
trail brengt ons nu tot aan de Colorado River, zij het dan helemaal boven
aan de canyon met een prachtig zicht op het hoefijzer; dit is al een
voorsmaakje van de Grand Canyon.
Het gebied van Glen Canyon kan je bijna enkel doorkruisen per boot en
iedere tocht neemt gemakkelijk een dag in beslag; dus als je het wil doen
moet je er enkele dagen voor uittrekken.

DAG 16: 23 Juli {Maandag} Page  Grand Canyon NP 
Tusayan [208 km]
We verlaten Page om nu stilaan in het gebied van de Grand Canyon te
komen. US89 brengt ons tot Cameron en vandaar is het de US64 die ons
geleidelijk naar Grand Canyon NP zal brengen. Het landschap is vlak met
als enige de COlorado River die er diepe meanders heeft uitgesleten; er
zijn veel Look-out Points reeds vanaf de Little Colorado.
We komen het NP park binnen bij Desert View waar we de East Rim Drive
op gaan richting Village. Onderweg zijn er een heleboel stopplaatsen die
we aandoen met steeds meer en meer adembenemende zichten op de
canyon : Mather Point,Yavapai Museum en overlook en Bright Angel Lodge.
Vanaf hier gaat het te voet verder naar Hermit’s Rest waar we de
zonsondergang meemaken.
Voor de overnachting trekken we naar Tusayan, net buiten het park
gelegen.

DAG 17: 24 Juli {Dinsdag} Tusayan  Sedona  PhoenixScottsdale [352 km]
We trekken nu Zuidwaarts door Arizona naar Flagstaff en Sedona. Mijn
wegbeschrijving verwijst naar een afrit op de I17 om langs de Oak Creek
Canyon te gaan. De brede weg wordt steeds smaller en smaller om
uiteindelijk op een piste met rotsen uit te komen. Gezien we een 4X4

hadden was er geen vuiltje aan de lucht en konden we al schokkend
afdalen naar Sedona waar een welverdiende lunch geen overbodige luxe
was.
Na Sedona staat Montezuma Castle Tuzigoot op het programma en daarna
richting Phoenix-Scottsdale. Na wat moeite we de bewegwijzering in
Scottsdale vionden we eindelijk de North Pima Road en trekken bij de
Scottsdate Pima Inn & Suites in.
Na een welverdiend plonsje in het zwembad trekken de ‘stad’ in op zoek
naar een plaatsje om te eten. Nu blijkt dat Phoenix en Scottsdale één
grote enorm uitgestrekte stad is en als je “two blocks” verder moet
rijden, kan je gemakkelijk een golfterrein voorbij moeten en meer dan 20
minuten onderweg zijn. Enfin, we vinden wat we zochten en doen ons te
goed.

DAG 18: 25 Juli {Woensdag} Phoenix-Scottsdale  Palm
Springs [448 km]
We doorkruisen nu Arizona Westwaarts langs een verlaten woestijn, met
als enige ‘activiteit’ een State Prison, en komen terug in California bij
Ehrenberg. Tegen een laat middaguur zijn we nabij Palm Springs voor een
heerlijke Mexicaanse lunch (verse vis). De namiddag slenteren we door
Palm Springs: de vermoeidheid laat zich voelen en even verpozen bij het
zwembad mag nu ook eenmaal.

DAG 19: 26 Juli {Donderdag} Palm Springs  Joshua Tree NP
 Los Angeles [216 km]
Iets ten Noorden van Palm Springs op de US62 is het Joshua Tree NP.
We trekken het park in langs de West Entrance zodat we de Self-Giuded
toer kunnen maken naar de North Entrance. Onderweg neman we de tijd
om de ‘highlights’ in ons op te nemen zoals Hidden Valley, Keys Views,
Jumbo Rocks en White Tank.
We verlaten het park bij Twentynine Palms en enmen een luch in Yucca
Valley.
Nu nog de tocht naar Los Angeles waar we niettegenstaande de
vermoeidheid toch nog door de Beverly Hills met het zicht op het alom
bekende Holywood en dan langs Long Beach en Santa Monica. Het is koud
en guur en dus geen mens aan het water; waar zijn die meisjes van Bay
Watch naar toe ?

DAG 20: 24-28 Juli {Vrijdag-Zaterdag} Los Angeles  Brussel

Nawoord
Het is en blijft een prachtige reis waarmee wij op 18 dagen een niet te
onderschatten gedeelte van het Westen hebben kunnen doorkruisen en de
grote trekpleisters hebben kunnen bezoeken.
Het is een aanrader om als eerste kennismaking deze tocht te
ondernemen al ware het veel rijden en met twee chauffeurs zou het al
rustiger zijn. Toch blijft er bij ons steeds in het achterhoofd dat op
iedere plaats waar we kwamen er tijd te weinig was; er is nu eenmaal zo
veel te doen.
Dus beschouw ik dit als een insteek voor een kennismaking om daarna
rustig terug te keren en stukje bij stukje alles te herontdekken.
Qua logies hebben wij nu ook geleerd om deze te zoeken in de parken en
niet er buiten; dat heeft twee voordelen nl. dat je ter plaatse blijft en
niet naar een verloren oord moet rijden dat dan gemakkelijk nog zo’n 50
miles verderop ligt.

